INFORMACJE I REGULAMIN
Turniej Mikołajkowy SPN Motor Lublin – ROCZNIK 2007
1. Organizator i partnerzy
 organizatorem turnieju jest SPN Motor Lublin;
 głównym sponsorem turnieju jest Święty Mikołaj.
2. Miejsce i termin
 Termin rozegrania turnieju: 06.12.2014 (sobota), godz. 8:30 - 16:00;
 Miejsce rozegrania turnieju: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Jagiełły 11, Lublin.
3. Cel turnieju
 propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci;
 nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników turnieju;
 wychowanie poprzez sport.
4. Kategoria wiekowa
 zawodnicy (chłopcy i dziewczęta) z rocznika 2007 i młodsi;
 zawodnik w czasie trwania turnieju musi posiadad ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
5. System rozgrywek i podstawowe reguły
 w turnieju wystąpi 8 drużyn klubowych;
 System rozgrywek: każdy z każdym;
 bramki 3 x 2 m,;
 czas trwania meczu 10 min (bez przerwy);
 drużyny grają po 4 zawodników w polu + bramkarz, drużyna może liczyd maksymalnie 12 zawodników;
 kary minutowe (1 – 3 min) za rażące przewinienia;
 bramkarz rozpoczyna grę ręką (po aucie bramkowym);
 nie można bezpośrednim strzałem zdobyd bramki z rozpoczęcia gry ze środka boiska;
 rzut karny z 7 m;
 zmiany hokejowe;
 obowiązuje obuwie halowe;
 piłka nr 4 (o obniżonej wadze);
 pozostałe regulacje zgodne z postanowieniami PZPN;
 wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju.
6. Wpisowe
 kwota wpisowego za drużynę wynosi 250 zł;
 wpisowe wpłacane jest w czasie trwania turnieju organizatorowi.
7. Nagrody i wyróżnienia
 wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe statuetki;
 zawodnicy wszystkich drużyn otrzymają pamiątkowe medale;
 najlepszy strzelec, zawodnik oraz bramkarz turnieju dostanie pamiątkową nagrodę rzeczową (sprzęt sportowy);
 nagrody będą rozdawane wyłącznie na uroczystym zakooczeniu turnieju.

8. Organizator zapewnia
 poczęstunek dla trenerów i kierowników drużyn;
 wodę mineralną dla każdej drużyny
 sędziów z uprawnieniami
 opiekę medyczną w czasie zawodów
 wspaniale spędzony czas na sportowo!
9. Inne
 drużyny ubezpieczają się na koszt własny;
 każdy opiekun zespołu winien posiadad dokumenty zawodników (aktualna legitymacja szkolna lub paszport, karta
zawodnicza, ew. lista potwierdzona przez LZPN, karta zdrowia);
 przed rozpoczęciem turnieju główny sędzia zawodów może dokonad sprawdzenia dokumentów.
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